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استخدام الطرق الجزيئية في الكشف عن جينات المقاومة للمضادات في بكتريا
التايفوئيد ()Salmonella typhi
بتول علي شهاب*

ساهرة ياكوت رويح*

أشنا جمال فائق**

استالم البحث  ،92كانون االول9229 ،
قبول النشر  ،3اذار9222 ،

الخالصة:
أجريت هذه الدراسة لغرض الكشف المباشر عن بكتريا  Salmonella typhiالمسببة لحمى التايفوئيد وبعض
جيناتهااااااااا المماودااااااااة ل م ااااااااا ا الحياتيااااااااة )tem,catp,gyrA,sul2والتاااااااال تشاااااااافر ل مماودااااااااة لكاااااااا
دن  )Ampicillin,chloramphicol,ciprofloxacin,co-trimoxazoleع ى التوالل بتمنية Polymerase
Chain Reactionل )12عينااة م لمر ااى يعااانون داان معااراض الماارض دشو(ااين سااريريا و )95عينااة م
ألشواص أصحاء.أظهر نتائج التحري عن flic geneالمشفر لبروتين الفالجين السوطل لتحديد
اإلصااابة الفع يااة ببكتريااا السااالمونيال وكااان عااد األشااواص الم(ااابين بااالمرض  )22أي بنساابة )%92212ذا
نتيجة دوجبة مدا عينا السيطرة فكانت النتائج جميعها س بية .العينا التل أظهر نتاائج دوجباة  )22اساتوددت
ل تحري عن جينا المماودة ل م ا ا مذ ظهر من هناك دماودة دتعد ة ل م ا ا بنسبة .)22213
الكلمات المفتاحيةSalmonella typhi, flic gene ,multidrugs resistance genes ,PCR:

المقدمة :
أن دااان أهاااا المشااااك التااال تواجههاااا دن ماااا
ودؤسسا ال(احة فال العاالا هال اماى التاييايفوئيد
 ، ))Typhoid Feverوالتاال تعااد داان أألدااراض
المعدية الجهازية  ،) systemic infectiousالتل
ت(اااي اإلنساااان فماااب ،تساااببها بكترياااا الساااالمونيال
المعويااااة  Salmonella entericaداااان النااااو
 .) 2 typhiويعد الغذاء والماء الم وث واألشواص
ااد و المرض الم(در الرئيسال لصصاابة  )9وقاد
سج ت دن ما ودؤسسا ودراكز بحاوث ال(احة
فاااال دوت ااااف أنحاااااء العااااالا الك ياااار داااان التمااااارير
واإلا(ائيا التل بينت عاد األشاواص الم(اابين
بهذا المرض .مذ سج باا و دن مة ال(حة العالمية
 WHOفاااااال التسااااااعينيا  2222أن  22د يااااااون
شوص ي(اب سنويا بهذا المرض.
وكنتيجاااااة ل هاااااور ساااااالال دتعاااااد ة المماوداااااة
ل م اااااااا ا الحيوياااااااة  ) MDRفااااااال بكترياااااااا
السااالمونيال زا نساابة اإلصااابة بااالمرض ،اذ قاادر
الباا ون فل دركز السيطرة والوقاية دن األداراض
فاااااال الواليااااااا المتحاااااادة األدريكيااااااة أن هناااااااك
92.2د يااون االااة مصااابة بحمااى التايفوئيااد تح( ا
ساانويا ،دااا تفاااو اإلصااابة بمماادار 2222 - 222
االااة لك ا  222222شااوص .واااوالل -222,222
 522,222االة وفااة . )3ولكاون ساالال بكترياا
 Salmonellaغيااار قاب ااااة ل كشااااف فاااال العينااااا
السريرية التل تحتوي ع اى عاد ق يا دان الكائناا
الحية فمد أساهمت طارا الكشاف بتحدياد المساتويا
الم ي اااة دااان  enterica.Sفااال عيناااا الغاااذاء بااادءا
بوطوا دا قب االغناء لزيا ة أعدا البكتريا ونسبة
*ك ية الع وم ل بنا /جادعة بغدا
**دوتبر ال(حة المركزي/وزارة ال(حة

بكتريا السالمونيال دمروناة بالكائناا الحياة األأخار
 ،ودااان ياااا ياااتا عااازل الكائناااا الحياااة فااال أطبااااا
أألوساااط الموتااارة ،وتباعااا يااتا توصاايفها باسااتودام
االختبااارا الكيموايويااة والم( ا ية.وبهذه التمنيااا
التم يدية يتا التعار ع اى  S.entericaخاالل فتارة
زدنية تتراوح بين  19-22ساعة .) 2
ودن الطرا السريعة ل كشف عان هاذه البكترياا هال
طريمة ويدال التل تعاد دان الطارا الرخي(اة الا من
وسه ة االستعمال .) 5
مال أن هااذه الطريماااة بميااات غياار قيماااة فااال تحدياااد
المر ى الم(ابين بحمى التايفوئياد خ(وصاا عناد
تنااااول المر اااى المسااااب ل م اااا ا الحيويااااة أو
أخااذها لٌ امااااح .وهنااااك طااارا بدي اااة اساااتعم ت د ااا
طاارا التح ياا المناااعل ) immune analysis
التل طياياو تر لتم يا الوقات المط اوب ل كشاف  ،مال
أن هذه الطرا اعتمد ع ى ارورة وجاو أعادا
داااااان البكتريااااااا تتااااااراوح دااااااا بااااااين – 222222
 )22222222خ ية/د ل لتر ل مان ويوقية الكشف
عن السالمونيال المعوية .) 2
أدا التمنيا التل أساسها ع ا األاياء الجزيئل والتل
Polymerase Chain
بياااااي منها PCR
 ) Reactionفماااد أيبتااات فعاليتهاااا بكونهاااا طريماااة
ساااريعة ونوعياااة واساساااة ل كشاااف عااان الكائناااا
المجهرياااة الحياااة فااال النمااااذل الساااريرية ال أموت فاااة
،)1لذا هدفت هذة الدراسة الى
 الكشااف المباشاار عاان بكتريااا  S.typhiفاال عيناااداان م در ااى يحم ااون أعااراض امااى التايفوئيااد
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)promegaوقااااد تااااا اعتمااااا االسااااتوالص ع ااااى
الطريماااة المرفماااة داااا العااادة الجااااهزة.قي تركياااز
ونماوة الادن وراا كهربائياا ع اى الهاالم اسا داا
ذكاار فاال  )8اسااتوددت فاال التفاع ا خمسااة أزوال
دن البا ئا النوعية وفماا لماا ذكار فال الجادول )2
وبرادج الت ويا وفما لماا ذكار ، )9اساتودم الازول
األول السااتهدا تتااابا نااوعل لجااين  flicلتشااويص
البكتريا بينما استوددت البا ئا األخر الساتهدا
تتابعاااااااااااااا نوعياااااااااااااة لجيناااااااااااااا المماوداااااااااااااة
 )tem,catp,gyrA,sul2وتا تجهياز كا البا ئاا
دااان شاااركة Alpha-DNA companyبشاااك
دجفف وبتركيز دوت فة ،استودم دربا كايي لمعرفاة
الفروا المعنوية بين دجاديا المر ى والسيطرة

باسااتودام تمنيااة  PCRاعتمااا ا ع ااى وجااو ألجااين
 flicالتشوي(ل ) وكذالك
الكشاااف عااان الجيناااا )9tem,capt,gyrA,sul
المماوداااااة ل م اااااا ا الحيوياااااة ، Ampicillin
Co-، ،Ciprofloxacin، Chloramphenicol
 ) ،trimoxazoleو ع ى التاوالل فال هاذه البكترياا
باستودام تمنية PCR.

المواد وطرائق العمل:
جمعت  )12عينه م ألشواص يعانون معراض
امى التايفوئياد أساتاذ ملاى التشاويص الساريري فال
دستشاافيا بغاادا وكااذلك  )95عينااة م ألشااواص
أصاااحاء تاااا اعتماااا ها كسااايطرة .اساااتوددت عاااد
جااااااهزة الساااااتوالص وتنمياااااة ألااااادنا دااااان شاااااركة

جدول( )1مجموعة البادئات المتخصصة المستخدمة في تفاعالت ()PCR
نو البا ئ

ناتج الت وياbps

Detection gene

323

R
Ciprofloxacin
R
Co-trimoxazole
R
Ampicillin
R
Chloramphenicol

323
121
322
293

تتابا البا ئ )'3-'5
’F 5’- ACT GCT AAA ACC ACT ACT 3
'TGG AGA CTT CGG TCG CGT AG 3 -’5 R
'F 5'- TAC CGT CAT AGT TAT CCA CGA 3
'GTA CTT TAC GCC ATG AAC GT 3 -'5 R
’F 5’- TCA ACA TAA CCT CGG ACA GT 3
’GAT GAA GTC AGC TCC ACC T 3 -’5 R
’F 5’- GCA CGA GTG GGT TAC ATC GA 3
’GGT CCT CCG ATC GTT GTC AG 3 -’5 R
’F 5’- CCT GCC ACT CAT CGC AGT 3
’3 CCA CCG TTG ATA TAT CCC-’5 R

ألجين الهد
Flic
10
gyrA
11
Sul2
12
Tem
12 1
Catp
13

R=resist

أجريت تفااعال الت اومية لس سا ة ألادنا باساتعمال
با ئا نوعية تستهد التس سا الناوعل لجاين flic
والااذي يشاافر ملااى بااروتين الفالجااين ألسااوطل فاال
بكتريا  S.typhiوهو جين تشوي(ل لصصابة بهذه
البكتريااا ،البااا ئ صااما اس ا دااا ور فاال طرائ ا
العم وكذلك البرنادج التفاع ل .
أظهر النتائج بعد تراي ألدنا ع ى هالم االكاروز
 %9ظهاااور اااازم ناتجاااة عااان عم ياااة الت ااااعف
 )363bpوهاال تماي ا الااوزن الجزيئ ال لجااين flic
وكاناات النتيجااة دوجبااة لااي  )22عينااة م ل مر ااى
دااان دجماااو  )12أي بنسااابة  )%92.12والاااذي
شااك فارق اا ن دعنويااا عالي اان عنااد دسااتو  )p0.01اذ
ب غات قيماة دربااا كايي  )8.177فاال ااين أظهاار
دجموعة السايطرة  )95عيناة نتاائج سا بية والشاك
 )9يو ااااا نتااااائج التراياااا الكهربااااائل لعينااااا
المر ااى والساايطرة والااذي ي هاار ااازم )363bp
وهاااال لياااا اإلصااااابة الفع يااااة ل مر ااااى ووجااااو
البكتريا.

النتائج والمناقشة:
تا عازل ألادنا الك ال المساتو ص دان عيناا الادم
ل مر ى والسيطرة مذ تا قياا تركياز ألادنا وتمادير
نماوته والتل تراوات دابين  )2.1 – 2.5وهو دان
المتط با األساسية إلجراء تفاعال  PCRلغرض
تحميا النتيجااة الم اى .الشااك  )2بباين ألاادنا الك اال
ل بكتريااا المعاازول والمرااا ع ااى هااالم االكاااروز
وصور تحت األشعة فوا البنفسجية .

الشكل ) 1(-الترحيل الكهربائي لناتج التفاعل
السلسلي ألدنا الكلي في بكتريا S.typhi
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ألجين وقد شك نسبة دماودة ب غت  )24.14%دان
نس المماودة ويعتمد بان ااد األسباب التال أعطات
هاااذا ألجاااين صااافة المماوداااة هاااو ان هنااااك طفااارة
كرودوساااودية لجاااين )..... (gyrAملاااى تغيااار فااال
التعبيار الجينال تحادث فال الموقاا )ser 83 phe
 )18وهذه تو ي ملى انوفاض االستجابة باساتمرار
ل يي  Ciprofloxacinوهذا له ور كبير فل ظهور
دماودااة هااذا ألجااين  )1وكااذلك يعتمااد بااان صاافة
المماوداة قااد تكااون فاال بالزدياد دتنما أو جااين قااافز
ون اااران لكاااون األوزان الجزئياااة لجاااين 311bp
 )temو) )313bp (gyr Aفمااد تااا مجااراء عم يااة
التوصااي ع ااى هااالم االكاااروز ولكااال الجينيااين فاال
تجرباااة وااااادة وب(اااورة دتماب اااة لزياااا ة الدقاااة فااال
التميز بينها والشك  )3يو ا هذه النتائج

الشكل ) 2(-الترحيل الكهربائي لناتج التفاعل
السلسلي ألنزيم بلمرة ألدنا لجين  flicفي بكتريا
S.typhi
المسار  Mالدلي الحجمل ، )bp DNA ladder222
المسار  )2السيطرة الموجبة  ،المسارا  )9-2النتيجة
السالبة  ،المسار  )1السيطرة السالبة .

من اختباااااار  PCRيم ااااا االختباااااار األك ااااار قاااااة
واساسية فال تشاويص اإلصاابة بالمر اى وخاالل
جميا دراا ه دن االختباارا الساريرية المساتوددة
فل تشويص اإلصابة بمرض التايفوئياد د ا اختباار
 widalوان تزايد ااال اإلصابة بحمى التايفوئيد
قا ملى تركيز الجهو إليجاا وساي ة لتشاويص هاذه
البكتريااا تتسااا بالساارعة والحساسااية العاليااة  )14مذ
من االعتما ع اى الطارا التم يدياة كاجتيااز widal
المعتمد االيا فل المستشفيا والموتبرا الحكودية
واأله ياااة يعتماااد ع اااى الاااتالزن باااين المست ااادا
واأل اادا وهااذا ال يح(اا مال بعااد ظهااور أ اادا
المست اااد  )0خاااالل  )8-6أياااام وظهاااور أ ااادا
المست اااد ] [Hخاااالل  )22-29ياااوم  )15وهاااذا
بالتااالل يااو ي ملااى تاافخر الكشااف عاان اإلصااابة يااا
اسااتعجال الماارض لااذا فااان ت(اافية  PCRلتط ا
ساااعا ق ي ااة فمااب بعااد اسااتوالص ألاادنا ل ح(ااول
ع ى دع ودا ) (16تا استودام العينا  )22التال
أعطت نتيجة دوجبة فل اختبار  flic geneل تحاري
عن الجينا المماودة ل م ا ا الحيوية فال بكترياا
. S.typhi
أظهاار النتااائج ملااى  S.typhiتحتااوي ع ااى جااين
 Ampicillinمذ
 )temوالاااذي يشااافر لم ااااا
ظهر ازم  )311bpتطاب وزنها الجزئال لهاذا
ألجااين وقاااد تشاااك هاااذا ألجاااين النسااابة األع اااى فااال
المماوداااة لاااد  S.typhiمذ ب غااات )31.03%دااان
نس المماودة  ،مذ أشار العديد دن الباا ين ملاى من
المماودة لم ا االدبساي ين قاد تكاون كرودوساودية
المو ا وغالباا داا تكاون ع اى بالزديادا اقترانياة
أو ع ى العناصار الورايياة الفااخر )transposons
والذي يزيد فرصاة انتشاار المماوداة  ، )17وكاذلك
تااا التحااري عاان جااين  )gyrAوالااذي يشاافر الاااى
المماوداااة لم اااا  )Ciprofloxacinالحياااوي فااال
بكترياااا  S.typhiمذ ظهاااار النتاااائج ااااازم بطااااول
 )313bpبعااد مجااراء الت ااويا اللااة لوجااو هااذا

الشكل  ) A,B( 3-نتائج الترحيل الكهربائي على
هالم االكاروز لجيني  gyrAو tem
الشك  )A 3-نتاائج الكشاف لجاين : gyrAالمساار  Mالادلي
-2
ألحجمااال ، )bp DNA ladder222المسيييااايارا
 )3,1,2النتيجاااة الساااالبة ،المساااار  )2-1النتيجاااة الموجباااة ،
المسار  )22السيطرة السالبة .
الشااك  )B 3-نتااائج الكشااف لجااين  : temالمسااار  Mالاادلي
، )bpالمسااااااارا
DNA
ألحجماااااال ladder222
 )1,2,5,3,9النتيجة السالبة  ،المسار  )2,2النتيجاة الموجباة
 ،المسار  )1السيطرة السالبة .

شااك ألجاااين  catpالاااذي يحمااا صااافة المماوداااة
لم ااا  Chloramphenicolاق ا نساابة دماودااة
ل م ا ا الحياتية مذ ب غات  )20.69%مذ ظهار
الحزم والتل تماي ت داا الاوزن الجزيئال )623bp
وتعااااااز دماودااااااة  Chloramphenicolع ااااااى
األغ اا ملااى منتااال مناازيا  CATالمشاافر داان قباا
بالزديااد اقتراناال ف ااالن عاان فماادان يمااوب الغشاااء
الوارجل  )19والشاك  )2يو اا الجازم الناتجاة
دن ت ويا ألجين catpويوزن جزيئل )623bp
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من ظهور واستمرار زيا ة تعد المماودة ل م اا ا
الحيوية أصبا دن ال روري تطوير بعض الطارا
الفعالة لي فل تشاويص امن التايفوئياد فال وقات
دبكااار بااا لغااارض الح(اااول دع وداااا عااان نماااب
المماودااة ل سااالال البكتريااة التاال تعطاال دع ودااا
ل باا ين فال دجاال صاناعة األ وياة لغارض العاالل
المناس .
أظهاار النتااائج تعااد المماودااة ل م ااا ا الحيويااة
 MDRالتاال تم اات بااالوب األول داان الم ااا ا
المساااااتودم فااااال عاااااالل اماااااى التايفوئياااااد وهااااال
 Amp.Aotri.Cipro.Chlorوهاااااذه اتفمااااات داااااا
العدياااد دااان الدراساااا من نسااابة المماوداااة از ا
ل م ا ا أعاله فل  )53.6%ملاى  )63.9%فال
عاااام  )9222-2221وان عاااالل اااااال اإلصاااابة
ظهاااار وبعااااد فتاااارة داااان الاااازدن دماودااااة لهااااذه
الم ااا ا  )21من ارتباااط المماودااة والااذي يااو ي
باادورة ملااى انتشااار عاازال دتعااد ة المماودااة ولع ا
االسااااااتعمال العشااااااوائل ل م ااااااا ا الحيويااااااة أو
االسااتعمال غياار المباارر داان ايااث الجرعااة والفتاارة
الزدنياااة دااان قبااا المر اااى لاااه ور فااال مظهاااار
المماودة .
من اختيار  PCRكفاوء فال تحدياد اإلصاابة مذ تباين
دمااا سااب داان النتااائج من شااوص وااااد فمااب داان
دجمو المر اى المعاالجين بساب اماى التايفوئياد
فمب هو دن سو يستفا دن العالل.

الشكل 4-نتائج الترحيل الكهربائي على هالم
االكاروز لجين catp
المساااار  Mالااادلي الحجمااال bp DNA 222
 ، )ladderالمسااااااااار  )2الساااااااايطرة السااااااااالبة ،
المسااااارا  )5,9النتيجااااة الموجبااااة  ،المسااااارا
 )2-3,2,2النتيجة السالبة .
كذلك تا التحري عان ألجاين  )sul 2وال2ي يشافر
ملااى المماودااة ل ااي  Co.trimoxa zoleمذ ظهاار
ااااااااااازم وزنهااااااااااا الجزئاااااااااال  707bpونساااااااااابة
دماوده  )24.14%وهو الوزن المتوقا ل جين sul
 )2وتعو المماودة ملى هذا ألجين ملى تغير التس س
األامااض األديناة ل موقاا الفعاال إلنازيا DHFR
وهو دن اإلنزيما المهمة ل مسار االي ل ل(ناعة
 )20 folic acidالشك )5

المصادر:
1-Yoon, H.J.; Cho,S.H. & Kim, S.H.
(2009).A Case of Multidrug-Resistant
Salmonella enteric Serovar Typhi
Treated with a Bench to Bedside
Approach.
2-Pegues, D.A.; Ohl,M.E. & Miller,
S.I. (2005). Salmonella Species
including
Salmonella
typhi.In:
Mondell, douglas and Bennett's
principles
and
practice
of
infectious.Dieseases,
6thed.
Mandell,G.L.;Bennett,J. E.and Dolin,
R. (editors).Churchill Livingstone.
3-Bhutta,Z.A.(2006).Current concepts
in the diagnosis and treatment of
typhoid fever.BMJ;333:78-82.
&4-Karami,A.;Ranjbar,R.;Ahmadi,Z.
Safiri, Z.(2007).Rapid Detection of
different serovares of Salmonella
enteric by multiplex PCR. Iranian.
J.Publ Health, 36(2):38-42.
5-Willke,A.W;.Ergun,H & .Bayar,
B.B.)9222 . Evaluation of Gruber

الشكل  -5نتائج الترحيل الكهربائي على هالم
االكاروز لجينsul 2
المساااار  Mالااادلي الحجمااال bp DNA 222
 ، )ladderالمسااااااااار  )2الساااااااايطرة السااااااااالبة ،
المساااارا  )3,2,1النتيجاااة الموجباااة  ،المساااارا
 )22-9,2,5,1النتيجة السالبة .
نتائج هذه الدراسة أظهر من هناك دماودة دتعاد ة
ل م اااا ا الحياتياااة األربعاااة األنفاااة الاااذكر مذ كاااان
دجمو العيناا الموجباة ل اي  )22 flic geneوجاد
من  )21دنهاا تحما دماودااة دتعاد ة ل م ااا ا أي
بنساااابة  )94.73%بينمااااا كاناااات نساااابة التحساااا
. )5.26%

255

2014 )2(11 مجلد

مجلة بغداد للعلوم

Characterization of Shiga ToxinProducing E coli from meat and dairy
products. Food Microbiol.321-22.312 .
15-Ismail,T.F.(2006).Rapid diagnosis
of typhoid fever. Indian.T. Med.Res
123.:489-492.
16-Woodford,N.&
Johnson,
A.P.
(1998).Molecular bacterialogy.protocol
and
clinical
lications(ed).Central
Public Health Laboratory. London.
U.K.pp.640-642.
17-Arthur,K;.Turner;Nair,S &.Wain,
J.)9222 .The acquisition of full
flouroquinolone
resistance
in
Salmonella Typhi by accumulation of
point mutation in the topoisomerase
targets.Oxford Jornal Medicine Jornal
of
Antimicrobial
Chemotherapy.
58(4):733-740.
18-Gallardo, F.; Ruiz,J.; Marco,F.;
Towner, K.,J.& Vila,J. (1999).
Increase in Incedence of resistance to
Ampicillin, Chloramphenicol and
Trimethoprium in Clinical Isolates of
Salmonella Serotype Typhimurium
with investigation of molecular
epidemiology of Mechanisms of
Resistance. J.Med.Microbiol.48:367374.
19-Grunberg,E.(1973).The effect of
Trimethoprim on the Activity of
Sulfonamides and Antibiotics in
experimental infection. J.Infect. Dis.
128:S478-485.
20-Pokharel,B.M;. Koirala,J.; Dahal,
R.K.; Mishra, S.K.; Khada,P.K &.
Tuladhar,
N.R.
)9222 .Multidrug
resistant and extended-spectrum betalactamase(ESBL)-Producing
Salmonella enteric(serotypes typhi and
paratyphiA)from blood isolates . in
Nepal:surveillance of resistance and a
search for newer alternative.Int.J.Infect
Dis.1-22:232:
21-Chen,C;.Eckmann،L.;Libby,S &.
Fang,F.)2222 .Expression
of
Salmonella typhimurium rpos and rpos
–dependent genes in the intracellular
environment of eukaryotic cells. Infect.
Immun.123-22:132.

Widal test in diagnosis of typhoid
fever. Clin. Microb & Infect.322-1:2.
6Internet.)9221
7-Zhou,L.& Pollard,A.J.(2010).AFast
and Highly sensitive Blood culture
PCR method for Clinical Detection of
Salmonella enteric serovar Typhi.
Ann.Clin.Microbiol.Antimicrob.9(1):1
4.
8-Sambrook,K.J.; Fritsch, E. and
Maniatis, T.(1989).Molecular cloning
and laboratory manual 2nd ed.Cold
spring Harbour laboratories,NewYork.
9Haque,A.;AbdulHaque;Sarwar,S.;Ali,
A.;Bashir,S.;Tariq,A.&Mohsin,M.(200
5).Identification of drug resistance
gene in clinical isolates of Salmonella
typhi for development of diagnostic
multiplex PCR. Pak.J. med. Sci.
21(4):402-407.
10-Song, J.H.;Cho, H.;Park, M.Y.;
Na,D. S.;Moon,H.B.; Pai,C.H. (1993).
Detection of Salmonella typhi in the
blood of Patients with typhoid fever by
polymerase chain reaction. J. Clin.
Microbiol.31,1439-1443.
11-Chiu,C.H;.Tsu-Lan,W.;Lin-Hui, S.;
Chishih, C.;An-Jibg, K.; Maw sheng,
C &. Tzou-Yien, L. )9229 . The
emergence
in
Taiwan
of
fluoroquinolon
resistance
in
Salmonella
enteric
serotype
Choleraesuis. N Engl.J.Med-322:223.
.2
12-Chu,C.; Cheng-Hsun, C.;WanYu,W.; Chi-Chong, C.;Tsui-Ping,L. &
Jonathen,T. (2001). Large drug
resistance virulence plasmids of
clinical isolates of Salmonella enteric
serovar Choleraesuis. Antimicrob
Agent Chemo.45:2299-303.
13-Beatriz,G.;Soto,S.M.;Arguelles, J.
M. & Mendoza,M.C.(2001).Multidrug
resistance is mediated by large
plasmids carrying aclass 1 Integron in
the emergent Salmonella enteric
serotypem
Antimicrobial
Agents
Chemotherapy.45:1305-98.
14-Al-Galas,N;.Ben Aissa, R.; Attia,
Th &.Bahri,O .)9229 .Isolation and

252

2014 )2(11 مجلد

مجلة بغداد للعلوم

Using the molecular methods in detection of antibiotics
resistance genes in bacteria of Typhoi (Salmonella typhi)
Batool A. Shihab*

Sahira Y. Rwayah*

Ashna J. Faik**

*University of Baghdad, College of Science for Women, Department of Biology.
**Center Public Health Laboratory/ Ministry of Health.

Abstract:
This study was carried out for direct detection of typhi and some of its multidrug
resistance genes(tem,capt,gyrA&sul2)which encode for resistance to (Ampicillin,
Chloramphenicol,Ciprofioxacin,Co-trimoxazole)by using Polymerase Chain Reaction
technique .(71)blood samples for people suffering from typhoid fever symptoms
depending on the clinical examination and (25)for control were collected.
The results investigation for flic gene which encode for flagellin protein indicated that
only (19)with percentage of (26,76%)gave appositive results while all control had a
negative ones.
Investigation for antibiotic resistance drug in samples which show positive results for
flic gene showed that there is a multidrug for all antibiotics with (94.73%) in patients
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